Giới thiệu về Công ty Dược Minh Phát
Với phương châm: “Sáng tạo vì sức khoẻ cộng đồng”, công ty luôn
tập trung đầu tư nghiên cứu, liên kết sản xuất và phân phối
những dược phẩm, thực phẩm chức năng đạt tiêu chuẩn chất
lượng Quốc tế, đáp ứng một phần nhu cầu chữa bệnh và bảo vệ
sức khỏe ngày càng cao của xã hội.

Công ty TNHH Dược phẩm & Thiết bị Y tế Minh Phát

Trụ sở chính của công ty được đặt tại Số 31, TT Cục An ninh Quân đội, Tổ
50, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Với phương châm: “Sáng tạo vì sức khoẻ cộng đồng”, công ty luôn tập
trung đầu tư nghiên cứu, liên kết sản xuất và phân phối những dược
phẩm, thực phẩm chức năng đạt tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế, đáp ứng
một phần nhu cầu chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe ngày càng cao của xã
hội.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Minh Phát là công ty đầu tiên nhập
khẩu dòng sản phẩm enzyme cho trẻ biếng ăn. Sau 5 năm phân phối, Minh
Phát đã chủ động cùng nhà sản xuất Meliphar Việt Nam (Nhà máy đạt tiêu
chuẩn GMP WHO và hiện đại vào bậc nhất Việt Nam hiện nay) nghiên cứu,
đầu tư sản xuất sản phẩm enzyme ngay tại Việt Nam với tên ODBANKIN.
Đây là sản phẩm được chờ đợi của các chuyên gia bào chế hàng đầu Việt

Nam. Lần đầu tiên trong nước, chúng ta bào chế thành công hỗn hợp
enzyme tiêu hóa với qui mô công nghiệp và chất lượng cao. Dùng siro
Odbankin cùng việc điều chỉnh khẩu phần ăn hợp lý và những hiểu biết sâu
của các bậc phụ huynh về dinh dưỡng trẻ em, chứng biếng ăn ở trẻ sẽ
được giải quyết tận gốc ngay từ lần đầu sử dụng.

Siro Odbankin - Giải pháp enzym cho trẻ biếng ăn.
Song hành với siro Odbankin, công ty đầu tư nghiên cứu và đưa ra thị
trường cốm Cansua3 chứa các thành phần dưỡng chất thường thiếu hụt ở
trẻ, giúp tăng cường phát triển chiều cao, bồi bổ sức khoẻ, chống còi
xương, suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ. Ngay khi đưa ra thị trường, sản phẩm đã
nhanh chóng được các bà mẹ ưa chuộng và tin dùng. Theo một chương
trình khảo sát của công ty về sản phẩm tại một số trường Mầm non Hà Nội
và TP Hồ Chí Minh thì có tới 98% cha mẹ hài lòng khi cho con uống
Cansua3. Hầu hết những trẻ được khảo sát thuộc tình trạng sức khỏe ở
kênh B (suy dinh dưỡng), khi được hỏi, mẹ các cháu đều cho biết, chỉ sau
15 ngày sử dụng thì Cansua3 đã phát huy tác dụng. Con họ có biểu hiện
ăn ngủ tốt hơn, thèm ăn, tiêu hóa tốt và có chiều hướng lên cân. Một khảo
sát do công ty cổ phần Truyền thông dinh dưỡng Việt Nam thực hiện, được
tiến hành năm 2010, trên 1000 cháu đang sử dụng cốm Cansua3 theo
đúng hướng dẫn thì các cháu đều có cải thiện tốt về chiều cao so với các
bạn cùng trang lứa.

Đại diện nhãn hàng Cansua3 - Dược sỹ cao cấp Trần Kim Liên chụp ảnh
lưu niệm cùng các lãnh đạo Bộ Y tế, Cúc quản lý Dược, Vụ xúc tiến thương
mại Quốc tế Bộ Y tế thăm gian hàng của công ty tại Triển lãm quốc tế
chuyên ngành Y - Dược Việt Nam lần thứ 16 (VietNam Medi Pharm Expo
2009.
Đáp ứng sự trông đợi về một sản phẩm tốt phù hợp nhất cho bà bầu, từ
năm 2008, công ty tiếp tục nghiên cứu và đến năm 2010 công ty đã liên
kết sản xuất thành công thực phẩm chức năng Fecafovit – Công thức hoàn
hảo cho bà bầu. Fecafovit được các bác sỹ khuyên dùng bởi công thức
“Đủ” cho mẹ, “Khoẻ” cho thai nhi, công thức đã được nghiên cứu khoa
học, phù hợp với dinh dưỡng bà bầu hiện đại. Khác với những sản phẩm
dành cho bà bầu trước đây, thành phần của Fecafovit có chứa 200 mg
nano canxi giúp cơ thể của bà bầu hấp thu canxi tốt hơn. Được sản xuất
theo công nghệ mới nhất, nano canxi có kích cỡ nhỏ hơn hạt canxi thường
100 lần, nano canxi dễ dàng hấp thu vào cơ thể. Ngoài ra, do sự cân bằng
tỷ lệ với các khoáng chất khác như magie, phốt pho, chất xơ tự nhiên
(inulin) cùng vitamin D và vitamin C giúp cho tỷ lệ hấp thu canxi vào cơ thể
có thể đạt tới 99%. Fecafovit cũng bổ sung đầy đủ các thành phần thường
thiếu hụt ở phụ nữ chuẩn bị mang thai, đang mang thai và nuôi con bú
như sắt, acid folic, kẽm ở dạng dễ hấp thu, DHA, EPA và các vitamin,

khoáng chất cần thiết khác với một hàm lượng được tính toán phù hợp cho
nhu cầu bà bầu.

Gian hàng nhà tài trợ vàng Fecafovit tại Hội chợ Bầu 2011.
Với sự hợp tác quốc tế, liên kết sản xuất với các công ty sản xuất đạt
chuẩn GMP WHO, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và hệ thống đại lý
phân phối tới các nhà thuốc trên cả nước, công ty Minh Phát không ngừng
cải tiến sản phẩm/dịch vụ nhằm cung cấp cho khách hàng những sản
phẩm tiên tiến nhất của công nghệ bào chế dược phẩm hiện đại trên thế
giới
MINH PHÁT – SÁNG TẠO VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

